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บทคัดยอ
การศึ กษานี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อประเมิ น บริ บท ป จจั ยนําเข า กระบวนการ ผลการดําเนิ นการ และ
ป ญหาอุ ปสรรค ในการดําเนิ นการโครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวงทรงห วงใยสุ ขภาพประชาชน ในการ
ป องกั น ควบคุ มโรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง จั ง หวั ดกําแพงเพชร กลุ มตั ว อย างในการศึ กษา ได แก
เจาหนาทีง่ านโรคไมติดตอ จํานวน 101 คน และประชาชนที่รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
จํานวน480 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา
เจาหนาทีผ่ ดู ําเนินการโครงการฯ รอยละ 95.0 เห็นวาโครงการมีความเหมาะสมและประชาชนที่อายุตั้งแต 35 ปขนึ้ ไป
สวนใหญ รอยละ 94.0 มีความตองการตรวจคนหาการปวยหรือความเสี่ยงของโรค ดานปจจัยนําเขา พบวา รอยละ
65.3 เห็นวาไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ รอยละ 55.4 มีวัสดุอุปกรณพรอม / เพียงพอ และรอยละ
50.5 สถานที่ ในการดําเนิ นการไม พร อม แต สามารถดําเนิ นการได ส วนใหญ ร อยละ 71.3 มี จํานวนบุ คลากร
ดําเนิ นการโครงการไม เพี ยงพอ ดานกระบวนการพบวาสวนใหญ รอยละ 85.1 หมู บ าน/ชุ มชนมีการใชแผนที่
ทางเดิ นยุ ทธศาสตร ในการวางแผนงาน/โครงการ ด านผลการดําเนิ นการพบว า มี หมู บ าน/ชุ มชนปรั บเปลี่ ยน
พฤติ กรรมสุ ขภาพ ลดโรค ลดเสี่ ยงถึ ง ร อยละ 95.0 สถานบริ การสุ ขภาพทุ กแห งมี ฐานข อมู ลโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รอยละ
92.5 ทั้ งนี้ ร อยละ 59.8 มี ความพึงพอใจในระดับสูง รอยละ 69.1 มี ความตระหนักในการจัดการ และดูแล
สุขภาพตนเองในระดับปานกลาง มีสว นรวมในการจัดการสิง่ แวดลอมในหมูบ าน / ชุมชน เพือ่ ลดเสีย่ ง ลดโรคไมตดิ ตอ
เรื้อรัง ในระดับสูง รอยละ 40.7 ปญหาอุปสรรคคือ เจาหนาที่ไมเพียงพอ งบประมาณไมเพียงพอ ความรวมมือของ
ประชาชนนอย รวมทั้งความไมเขาใจในการตรวจ รอตรวจนาน และเสียคาใชจายในการเดินทางมาก เปนตน

Abstract
This study aimed to evaluate the context, input, process, output and various obstacles of the Project
of the King's initiative on people's health for prevention and control diabetes mellitus and hypertension in
Kamphaengphet Province. Using questionnaires to collect data among 101 health personnel who responsible
for non-communicable diseases control and 480 people who be screened for diabetes and hypertension in
2011 during May - July 2012. Data analysis was done by descriptive statistics. The results revealed that
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according to the opinion of health personnel, 95.0 percent agreed that project is suitable to extreme suitable.
The 94.0 percent of people aged 35 years and over needed to be screened for illness or risk to diabetes and
hypertension. The majority of health personnel, 65.3 percent, said that the budget was not enough, 55.4
percent, there were available / adequate equipments for processing, and 50.5 percent, workplaces were not
available and 71.3 percent, number of personnel for project implementation was not enough. The 85.1
percent of villages / communities used strategic route map for planning project. Output of the project ; 95.0
percent of villages / communities which changed to be reduced risks villages, all health facilities had
database of diabetes and hypertension, and 92.5 percent of people aged 35 years and over were screened for
diabetes and hypertension. However, 59.8 percent had high level of satisfaction, 69.1 percent had moderate
level of awareness of their own health care management, 40.7 percent had high level of participation in
environmental management in village / community for reducing the risks to non-communicable diseases.
The obstacles of project were, inadequate personnel and budget, less people cooperation including misunderstanding the examination, long time spending and travelling expense for service.
ประเด็นสําคัญ
การประเมินผล โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

บทนํา
โรคเบาหวานเป น ป ญหาสาธารณสุ ขของโลก
และประเทศไทย ที่มีอุบัติการณเพิ่มมากขึ้น (1) นอกจาก
ทํ า ให เ กิ ด ภาวะแทรกซ อนต อตา ไต ระบบประสาท
หัวใจและหลอดเลือดสมอง(2,3,4) ในขณะที่โรคความดัน
โลหิตสู งก็ มีอุบั ติ การณ สูงขึ้ นเช นกัน (4) ทําให เกิ ดภาวะ
แทรกซอน เชน เสียชีวติ จากเสนเลือดในสมองอุดตัน หรือ
แตก รอยละ 20 - 30 และเสียชีวิ ตจากไตวายเรื้ อรัง
รอยละ 5-10(5) ซึง่ ตองสูญเสียคาใชจา ยอยางมหาศาล (6)
จังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวนผูปวยเบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสูงเพิ่ มขึ้ นทุ กป เช นในป 2553 มีจํานวนผู ปวย
เพิ่มขึ้นใหม จํานวน 1,365 ราย ในขณะที่โรคความดัน
โลหิตสูงมีผปู ว ยรายใหมเพิม่ ขึน้ จํานวน 2,413 ราย และ
อัตราผูป วยที่ตองเขาพักในโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 20-30 จากป
2552 (7) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร ได
ดําเนินงานโครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวงทรง
ห ว งใยสุ ข ภาพประชาชนฯ ซึ่ งได ดํ าเนิ น การพั ฒ นา
กิจกรรมการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวานและ

Keywords
Evaluation, Diabetes mellitus, Hypertension
ความดั น โลหิ ต สู ง ครอบคลุ มในทุ กกิ จกรรม ตั้ ง แต
การบริ หารจั ดการดํ า เนิ นงานป องกั นควบคุ มโรค
ไมติดตอเรื้อรัง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการ
ถ า ยทอดองค ค วามรู สู ประชาชน การพั ฒ นาระบบ
เพื่ อการบริ การลดภาวะแทรกซ อนจากโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง การรณรงคสรางกระแสการปองกัน
ควบคุมโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประกวดนวัตกรรมการดําเนินงานโรคไมติดตอเรือ้ รัง
จากการดํ าเนิ น งานโครงการดั ง กล าว ทํ าให จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ไดรับรางวัลชนะเลิศผลการคัดเลือก ผลงาน
ดี เด น ดี เยี่ ยม ระดั บภาค (ป 2554) เนื่ องจากเป น
โครงการที่ น า สนใจและเป น ตั ว อย า งให กั บ พื้ นที่ ได
ผูว จิ ยั เห็นวาควรมีการศึกษาประเมินผลอยางมีหลักวิชาการ
จึงไดใชแบบจําลอง CIPP Model ของ Stufflebeam (8)
เปนแนวคิดหลักในการประเมินครั้งนี้ เพื่อประเมินบริบท
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลการดําเนินการ และปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการโครงการสนองน้าํ พระราชหฤทัย
ในหลวงทรงห วงใยสุ ขภาพประชาชน ในการป องกั น
ควบคุ มโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ต สู ง จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
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วัสดุและวิธีการศึกษา
การประเมินผลนี้ เปนการประเมินผลรวมสรุป
(Summative evaluation) โดยใช แบบจําลอง CIPP
Model ของ Stufflebeam (8) ซึ่งเปนการประเมินบริบท
(Context evaluation) ปจจัยนําเขา (Input evaluation)
กระบวนการ (Process evaluation) และผลการดําเนิน
การ (Product evaluation) ตลอดจนศึ กษาป ญ หา
อุ ป สรรคต างๆ ในการดําเนิ น การโครงการสนองน้ํ า
พระราชหฤทั ยในหลวงทรงห ว งใยสุ ข ภาพประชาชน
บริบท (context)
-ความเหมาะสมของ
โครงการ
-ความตองการของ
ประชาชน
-ความเหมาะสมของ
การคัดกรองผูป ว ย
และผูท มี่ ีความเสีย่ ง
ตอโรค

ปจจัยนําเขา (input)
-ความเหมาะสมของ
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และสถานที่
ดําเนินการ
-ความพรอมของ
บุคลากร
-การประชาสัมพันธ
โครงการ
-การมีแผนงาน
โครงการ

ประชากรและกลุ มตั วอยาง
1. บุ คลากรสาธารณสุ ขผู รับ ผิ ดชอบงานโรค
ไม ติ ด ต อในจั งหวั ด กํ า แพงเพชร ที่ ปฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 112
คน และศูนยสขุ ภาพชุมชน จํานวน 11 คน รวมทัง้ สิน้ 123
คน ซึ่ งใช เป นกลุ มตั วอย างในการศึ กษาทั้ งหมด ตอบ
แบบสอบถามเพียง 101 คน คิดเปนรอยละ 82.11
2. ประชาชนที่ ไ ด รั บ การตรวจคั ด กรองโรค
เบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง ที่ รพ.สต. และศู นย
สุ ข ภาพชุ มชน ในจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ในป 2554
เปนประชากรศึกษา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 325,933 คน
คํานวณหาขนาดตั วอย างของ Yamana(9) ได เท ากั บ
399.5 ซึง่ ผูประเมินไดใชขนาดตัวอยางทั้งสิ้น เทากับ
480 คน เพื่อเปนตัวแทนอางอิงถึงประชาชนผูไดรับการ
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ในการปองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
จั งหวั ดกํ า แพงเพชร เก็ บรวบรวมข อมู ลในเดื อน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2555
กรอบแนวคิดในการประเมิน
ในการประเมิน ได กําหนดกรอบแนวคิดและ
รายละเอี ยดในการประเมิ นบริ บท ป จจั ยนํ า เข า
กระบวนการ และผลการดําเนิ นการโครงการสนองน้ํา
พระราชหฤทั ยในหลวงทรงห ว งใยสุ ข ภาพประชาชน
ในการปองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
จังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้
ขบวนการ
(process)
-การใชแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร
- การพัฒนาหมูบาน
/ ชุมชนตนแบบใน
การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ
-การตรวจสุขภาพ
เชิงรุกและคัดกรองโรค
- การจัดระบบบริการ
ในสถาน บริการ

ผลการดําเนินการ(output)
-หมูบ าน/ชุมชน
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค
ลดเสีย่ ง
-ฐานขอมูลโรคเบาหวาน
และ ความดันโลหิตสูง
-ประชาชนอายุ 35
ปขึ้นไปไดรับคัด
กรองโรค
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
คัดกรองมีความตระหนัก
และมีสว นรวมใน
ลดเสีย่ งและดูแลสุขภาพ

ตรวจคั ดกรองโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง
ในจังหวัดกําแพงเพชร ป 2554 โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้ นตอน (Multi Stage Sampling) เลื อก
รพ.สต./ ศูนยสขุ ภาพชุมชนจํานวน 48 แหง จากทั้งหมด
133 แห ง ให กระจายอยู ในทุ กอํ า เภอ ในแต ละ
สถานบริ การที่ เลื อกได สุ มตั วอย างประชาชนที่ มี อายุ
ตั้งแต 35 ปขึ้นไป เคยไดรับการตรวจวัดความดันโลหิต
และคัดกรองโรคเบาหวานในป 2554 ตามบัญชีรายชื่อ
ในแต ละ รพ.สต./ ศู น ย สุ ขภาพชุ มชน โดยการสุ ม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) แหงละ
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10 คน ทั้งนี้ ผู วิจัยไดคํานึงถึงความยินดีที่จะใหความ
รวมมือในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก
1. แบบสอบถามเจ าหน าที่ ผู ดํ า เนิ นการ
โครงการ ประกอบดวยขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับบริบท
ป จจั ยนําเข า กระบวนการ ผลการดํ าเนิ นงาน และ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
2. แบบสอบถามประชาชนที่ รั บ การตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประกอบ
ด วยข อมู ลทั่ วไป ข อมู ล ความพึ งพอใจของประชาชน
ตอการคัดกรองโรค ความตระหนักในการจัดการ และ
ดูแลสุขภาพตนเอง การมีสว นรวมในการจัดการ สิง่ แวดลอม
ในหมู บ าน / ชุ มชนเพื่ อลดเสี่ ยง ลดโรค และป ญหา
อุปสรรคในการตรวจคนหาการปวย หรือความเสี่ยงตอ
การเปนโรค
เครื่ องมื อดั งกล าวไดผ านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content validity) และวิเคราะหความ
เชื่อถือได มีคาครอนบาค อัลฟา (Cronbach's Alpha)
เทากับ 0.75-0.90
การวิ เคราะห ข อมู ล
วิ เ คราะห ข อมู ล ด ว ยคอมพิ ว เตอร โดยใช
โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ ด ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
ไดแกรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ข อมู ลทั่ วไป
ลั กษณะของเจ าหน าที่ ผู ดําเนิ นการโครงการ
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 89.1 สวนใหญ
รอยละ 56.5 มีอายุ 30 - 39 ป โดยเฉลีย่ มีอายุ 36.9 ป
มีการศึ กษาในระดั บปริญญาตรี หรือเทียบเทา รอยละ
85.2 และดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ รอยละ 74.2
รับราชการมานาน 10 - 20 ป รอยละ 67.3 โดยเฉลี่ย
รั บ ราชการมานาน 15.5 ป ส วนใหญ ร อยละ 94.1
ปฏิบตั ิ งานทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ลั กษณะของกลุ มประชาชนที่ ไ ด รั บ การตรวจ
คัดกรอง (อายุตงั้ แต 35 ปขนึ้ ไป) จํานวน 480 คน พบวา

สวนใหญ รอยละ 68.1 เปนเพศหญิง มีอายุ 40 - 49
ป มากที่สุดรอยละ 47.1 รองลงมาอายุ 35 - 39 ป
50 - 59 ป และ 60 ปขึ้นไป รอยละ 20.8, 20.0 และ
12.1 ตามลําดั บ โดยเฉลี่ ยมี อายุ 46.7 ป ส วนใหญ
รอยละ 80.4 มีสถานภาพสมรสคูมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 60.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ถึงรอยละ 54.0 สวนในเรื่ องรายได พบวา มี รายได
นอยกวา 5,000 บาท มากที่สุด รอยละ 49.8 รองลงมา
มีรายได 5,000 - 10,000 บาท และมากกวา 10,000 บาท
รอยละ 37.9 และ 10.6 ตามลําดับ โดยเฉลี่ยมีรายได
7,050.9 บาท ทั้งนี้ พบผูไมมีรายได รอยละ 1.7 ไดรับ
ขาวสารวามีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง โดยเจาหนาที่บอกเปนสวนใหญ รอยละ 71.7
ผลการประเมินด านบริ บท
ความเหมาะสมของโครงการ พบวา เจาหนาที่
ผู ดําเนิ น การโครงการร อยละ 95.0 เห็ นว าโครงการ
สนองน้ํ า พระราชหฤทั ยในหลวงทรงห ว งใยสุ ข ภาพ
ประชาชน ในการป องกั น ควบคุ มโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิต มีความเหมาะสมถึงเหมาะสมอยางยิ่ง
ความต องการตรวจค นหาการป วยหรื อ
ความเสี่ ยงต อการเป นโรคเบาหวานและความดั น
โลหิ ต สู ง พบว าประชาชนที่ อายุ ตั้ ง แต 35 ป ขึ้ นไป
ส วนใหญ รอยละ 94.0 ต องการตรวจคนหาการป วย
หรื อความเสี่ ยงต อการเป น โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง
ความเหมาะสมการตรวจค นหาการปวย หรือ
ความเสีย่ งตอการเปนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
พบวา ประชาชนที่อายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป รอยละ 51.0
เห็ น ว าการตรวจค น หาการป ว ย หรื อความเสี่ ยงต อ
การเป น โรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง มี ค วาม
เหมาะสมอย างยิ่ ง และร อยละ 47.5 เห็ นว ามี ความ
เหมาะสม
ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา
ความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
และสถานที่ในการดําเนินการ พบวา เจาหนาที่ผูดําเนิน
25

Disease Control Journal Vol 39 No. 1 Jan - Mar 2013

Prevention and Control Diabetes Mellitus and Hypertension in Kamphaengphet

การโครงการสวนใหญ รอยละ 65.3 เห็นวาในการดําเนิน
การโครงการไดรบั งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ เพียง
รอยละ 34.7 เห็นวาไดรับงบประมาณสนับสนุน เพียงพอ
และร อยละ 55.4 ที่ มี วั สดุ อุป กรณ สําหรั บดําเนิ นการ
ที่พรอม / เพียงพอ สวนในเรื่องสถานที่ แมพบวา รอยละ
50.5 สถานทีใ่ นการดําเนินการไมคอ ยพรอม แตกส็ ามารถ
ดําเนินการได รอยละ 47.5 สถานที่มีความพรอมในการ
ดําเนิ นการ ทั้ งนี้ ร อยละ 79.2 เห็ น ว าสถานที่ ในการ
ดําเนิ นการมี ค วามเหมาะสม ความพร อมของบุ คลากร
พบวา สวนใหญ รอยละ 71.3 มีจํานวนบุคลากรในการ
ดําเนินการโครงการไมเพียงพอ ซึ่งบุคลากรในการดําเนิน
การโครงการ รอยละ 95.0 เคยไดรบั การอบรมการปองกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
การประชาสั มพั นธ พบว า ส วนใหญ ร อยละ
99.0 มี การประชาสั มพั น ธ การดํ า เนิ น การโครงการ
สนองน้ํ า พระราชหฤทั ยในหลวงทรงห วงใยสุ ข ภาพ
ประชาชน ในการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง ทัง้ นี้ สวนใหญเจาหนาทีใ่ ชวธิ กี ารประชุมชีแ้ จง
ออกเสี ยงตามสาย และติ ดป ายประชาสั มพั นธ ร อยละ
83.2, 73.3 และ 65.2 ตามลําดับ
การมีแผนงาน / โครงการดานการปองกัน ควบคุม
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง พบวา รพ.สต. และ
โรงพยาบาลทุ กแห ง มี แผนงาน / โครงการ ด านการ
ปองกันควบคุมโรคเบาหวาน และความดัน โลหิตสูง
ผลการประเมิ นด านกระบวนการ
การใช แผนที่ ทางเดิ น ยุ ทธศาสตร ในการวาง
แผนงาน/โครงการ โดยหมูบาน/ชุมชนพบวา สวนใหญ
ร อยละ 85.1 หมู บ าน/ชุ มชนมี การใช แผนที่ ทางเดิ น
ยุทธศาสตร ในการวางแผนงาน/โครงการ
การพัฒนาหมูบาน / ชุมชนตนแบบในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พบวา สวนใหญ รอยละ 90.1
มีการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนตนแบบในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
การต รว จสุ ขภ าพ เ ชิ ง รุ กแล ะ คั ด กรอง
โรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง พบว า ส วนใหญ
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รอยละ 97.0 มีการจัดตั้งหนวยบริการเชิงรุกเพื่อตรวจ
สุขภาพ และคัดกรองโรค โดยมีการแตงรถยนตตามรูป
ในโครงการเพียงรอยละ 45.5 เทานั้น
การจั ดระบบบริ การในสถานบริ การ พบว า
สวนใหญ รอยละ 80.2 มีการจัดตั้งคลินิกใหคําปรึกษา
เรื่องอาหาร ออกกําลังกาย (DPAC) และจัดตั้งคลินิก
ดูแลผู ปวยเรื้ อรั ง รอยละ 82.2 นอกจากนี้ ในแตละ
สถานบริ การ จั ดให มีการตรวจเท าในผู ป วยเบาหวาน
ถึงรอยละ 95.0 สําหรับในโรงพยาบาล (จํานวน 6 แหง)
พบวา รอยละ 100.0 ไดมีการพัฒนาหองปฏิบัติการ
เพือ่ ใหสามารถตรวจเลือด HbA1C ตรวจคัดกรองถายภาพ
จอประสาทตา และตรวจ Microalbuminuria สวนใน
เรื่ อง ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ พบวามีการดําเนิ นการ
เพียงรอยละ 50.0 เทานั้น
ผลการประเมินด านผลดําเนินการ
หมูบาน/ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดโรค ลดเสี่ยง พบวา มีการพัฒนาเปนหมูบาน/ชุมชน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค ลดเสีย่ ง ถึงรอยละ
95.0
ฐานขอมูลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
พบวา รอยละ 100.0 สถานบริการสุขภาพ (รพ.สต.
และโรงพยาบาล) มีฐานขอมูลโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ทัง้ นี้ มีฐานขอมูลในระบบเอกสาร รอยละ 95.0
และระบบคอมพิวเตอร รอยละ 88.1 ประชาชนอายุ 35
ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิ ตสู งตามมาตรฐานที่ กําหนด จากการดําเนิ น การ
คั ดกรองโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง ในกลุ ม
ประชาชนอายุ 35 ป ขึ้ น ไป ในจั ง หวั ดกําแพงเพชร
ปงบประมาณ 2554 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553 30 กั นยายน 2554 พบมี ผู ได รับการตรวจคั ดกรอง
รอยละ 92.5 (กระทรวงสาธารณสุข กําหนดเปาหมาย
ให ดํ า เนิ น การร อ ยละ 90.0) สู งกว าเป า หมายที่
กระทรวงฯ กําหนดเล็กน อย ทั้ งนี้ ในการดําเนินการ
คัดกรองดังกลาว พบผลการคัดกรอง ดังนี้
โรคเบาหวาน พบกลุ มเสี่ ยงตอโรคเบาหวาน
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รอยละ 10.1 กลุมปวยรายใหม รอยละ 0.5 กลุมปวย
รายเก า ร อยละ 3.9 และกลุ มป วยมี ภาวะแทรกซ อน
รอยละ 0.3
โรคความดั น โลหิ ตสู ง พบกลุ มเสี่ ยงต อโรค
เบาหวาน รอยละ 16.0 กลุมปวยรายใหม รอยละ 0.8
กลุ มป วยรายเก า ร อยละ 8.8 และกลุ มป ว ยมี ภ าวะ
แทรกซอน รอยละ 0.5
ความพึ ง พอใจต อการได รับการคั ด กรองโรค
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง พบวา ประชาชนอายุ
35 ปขนึ้ ไป ทีไ่ ดรบั การคัดกรองโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง สวนใหญ รอยละ 59.8 มีความพึงพอใจ ใน
ระดับสูง รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
และต่ํา รอยละ 36.7 และ 3.5 พบวา มีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องความเปนกันเองของเจาหนาที่ผูดําเนิน
การ (พึงพอใจมาก รอยละ 69.0) รองลงมาคือ พึงพอใจ
ต อเจ าหน าที่ ผู ดําเนิ นการ สถานที่ ที่ ใ ห บ ริ การตรวจ
คัดกรอง และคําแนะนํา / การดําเนินการตอหลังจากการ
แจงผลการตรวจคัดกรอง (พึงพอใจมาก รอยละ 60.0
57.9 และ 57.9 ตามลําดับ)
ความตระหนั กในการจัดการและดูแลสุ ขภาพ
ตนเองของประชาชน พบวา ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป
ที่ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สวนใหญ รอยละ 69.1 มีความตระหนักในการจัดการและ
ดู แลสุ ขภาพตนเองในระดั บปานกลาง รองลงมาคื อ มี
ความตระหนักในระดับต่ํา และสูง รอยละ 21.7 และ 9.2
พบวา มี ความตระหนั กมาก รอยละ 60.6 ว าการรั บ
บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ควรทําทุกป พบมากที่สุด รองลงมาคือ ตระหนักวาการ
ตรวจค น หาการป ว ยหรื อความเสี่ ยงต อการเป น โรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง
การปวยเป นโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งอาจทํา
ใหเกิดโรคแทรกซอนตาง ๆ มากมาย เมือ่ มีการเชิญชวน
ให ไปตรวจคั ด กรองโรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต
สูงยินดีที่จะเขารวม และเต็มใจรับบริการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบมีความตระหนัก
มากในเรื่อง ดังกลาว มากกวารอยละ 50.0 สวนในเรื่อง

ควรป องกั นโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู งเพราะ
เป น แล ว รั กษาไม หาย ให ค วามสนใจติ ด ตามข าวสาร
เกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงอยู เปนประจํา มี การปองกันโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ให ถู กต อง การป ว ยเป น โรคเบาหวานและความดั น
โลหิตสูง จะทําใหเสียคาใชจายมากและยาวนาน และผูที่
ปวยเปนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนผูที่นา
สงสารนาเห็นใจ พบมีความตระหนักมากนอยกวา รอยละ
50.0 สํ าหรั บ ความตระหนั กในการจั ด การและดู แล
สุ ขภาพตนเองในเชิ งลบ พบว า มี ความตระหนั กน อย
ถึ งไม มีมากกว าร อยละ 60.0 ว าควรรอให เกิ ดอาการ
ผิดปกติกอน จึงคอยไปตรวจโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไมนากลัว
การไปตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เป น การเสี ยเวลา และรู สึ กเบื่ อหน ายต อการรอคอย
ตรวจคั ด กรองโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ต สู ง
สวนในเรื่องไมคิดวาเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน และ
ความดั นโลหิ ตสู ง พบว ามี ความตระหนั กน อยถึ งไม มี
รอยละ 37.1
การมี ส วนร ว มในการจั ด การสิ่ ง แวดล อมใน
หมู บาน / ชุมชนเพื่ อลดเสี่ ยง ลดโรคไมติดต อเรื้ อรัง
พบวา ประชาชนที่อายุ 35 ปขึ้นไป มีสวนรวมในการจัด
การสิ่งแวดลอมในหมูบาน / ชุมชน เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค
ไมติ ดต อเรื้ อรั งในระดับสูง รอยละ 40.7 รองลงมามี
สวนรวมในระดับต่ํา และปานกลาง รอยละ 30.8 และ
28.5 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการมีสวนรวมในการจัด
การสิ่งแวดลอมในหมูบาน / ชุมชน เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค
ไม ติดต อเรื้ อรั งของประชาชนในแต ละประเด็ น พบว า
ประชาชนมีสวนรวมบอยครั้ง รอยละ 56.7 ในเรื่องการ
ให ค วามรู ในการป องกั น โรคเบาหวานและความดั น
โลหิตสูง นอกนั้นมีสวนรวมบอยครั้ง นอยกวา รอยละ
50.0 ในเรือ่ งการชักชวนใหประชาชนในหมูบ า น / ชุมชน
ร วมกั นออกกําลั งกาย การจั ดกิ จกรรมรณรงค ป องกั น
โรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง การปรั บเปลี่ ยน
พฤติ กรรมสุ ขภาพ เพื่ อลดความเสี่ ยงต อการป วยเป น
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โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การบริโภคอาหาร
ทีเ่ สีย่ งตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การรณรงค
ปองกันโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง การพูดคุย
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นตอโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสู ง การจั ดหาหรื อจัดตั้ งสถานที่ ออกกําลั งกายใน
หมูบ า น / ชุมชน อบต. / เทศบาล ใหการสงเสริม สนับสนุน
การปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การวางแผน
หาแนวทางในการจั ดสิ่ งแวดล อมเพื่ อลดความเสี่ ยงต อ
โรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง และประชุ มเกี่ ยว
กับเรื่ องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ป ญ หาอุ ป สรรคในการตรวจค น หาการป ว ย
หรื อความเสี่ ยงต อการเป น โรคเบาหวานและความ
ดั นโลหิ ตสู งของเจ าหน าที่ ผู ดําเนิ นการโครงการ และ
ประชาชน พบวาเจาหนาที่ผูดําเนินการโครงการ มีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการถึงรอยละ 96.1 เชน จํานวน
บุ ค ลากรในการดํ าเนิ น การไม เ พี ย งพอ งบประมาณ
ไม เพี ยงพอและความร วมมื อของประชาชนน อย
สํ า หรั บประชาชน พบว า มี ป ญ หาอุ ป สรรคในการ
ตรวจคนหาการปวย รอยละ 44.8 เชน ความไมเขาใจ
ในการตรวจ ระยะเวลาในการตรวจนาน และคาใชจาย
ในการเดินทาง

สรุป
ประเด็นที่ประสบความสําเร็จ คือโครงการนี้มี
ความเหมาะสม ตรงกั บ ความต องการของประชาชน
การดําเนิ นการสวนใหญ ใชแผนที่ ทางเดิ นยุทธศาสตร
ทําใหเกิดหมูบ า นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดโรคถึ งรอยละ
95 มีฐานขอมูลของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ทุกสถานบริการ ประชาชนไดรับการตรวจคั ดกรองโรค
ถึงรอยละ 92 สูงกวาเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข
แมว ามีความพึ งพอใจในการตรวจคัดกรองในระดั บสู ง
แต มีค วามตระหนั กในการป องกั นดู แลสุ ขภาพตนเอง
อยู ในระดั บปานกลาง มีส วนรวมในการจัดการสิ่ งแวด
ล อมในหมู บาน/ชุมชน เพื่ อลดเสี่ ยง ลดโรคไมติ ดต อ
เรือ้ รัง ในระดับปานกลางและต่ํา ประเด็นทีต่ องปรับปรุง
ได แก ดานป จจั ยนําเข า เช น บุ คลากรและงบประมาณ
ไมเพียงพอ สถานที่ปฏิบัติงานไมพรอมเปนตน
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วิจารณ
เนื่องจากปญหาการเจ็บปวยเรื่องโรคไมติดตอ
โดยเฉพาะเรื่ องโรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง
มี แนวโน มเพิ่ มมากขึ้ น ผู ป ว ยที่ เ ป น แล ว ไม หายขาด
และทําให เกิ ด ภาวะแทรกซ อนอั น ตรายมากมาย อาทิ
โรคเบาหวานทําใหเกิ ดภาวะแทรกซ อนที่ ตา ไต หัวใจ
หลอดเลื อดและเส นประสาททั่ ว ร างกาย เสี่ ยงต อการ
เกิดแผลที่ เทาและการถูกตั ดขา(10) สวนโรคความดั น
โลหิตสูง มักจะกอใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ที่สําคัญ
ไดแก โรคหัวใจ อัมพาต ไตวาย(6) ประชาชนจึงมีความ
ต องการตรวจค นหาการป ว ย หรื อความเสี่ ยงของโรค
ดั งกล าว เจ าหน าที่ เห็ นว าป ญหาดั งกล าว เป นป ญหา
ของพื้ นที่ และจั งหวั ดของตนเอง จึ งเห็ นว าการดําเนิ น
การโครงการดั งกล าวมี ความเหมาะสม เป นส วนใหญ
การดําเนิ นงานในเรื่ องต าง ๆ อยู ในเกณฑ สู ง ได แก
เรื่ องการเกิ ด หมู บ าน/ชุ มชนปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรม
สุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยง การมีฐานขอมูลโรคเบาหวาน
และความดั นโลหิ ตสู ง การเพิ่ มพู นความรู และทั กษะ
การบริ หารจั ดการและวิ ธี การดู แลประชาชนกลุ ม
เป าหมาย นอกจากนี้ มี ผ ลการดํ า เนิ นการคั ด กรอง
ผ านเกณฑ เ ป าหมายที่ กระทรวงกํ าหนดซึ่ งกระทรวง
สาธารณสุข (11) ไดกําหนดเปาหมายการตรวจ คัดกรองที่
รอยละ 90 ซึ่งทางจังหวัดกําแพงเพชรทําไดรอยละ 92.5
แตอยางไรก็ตามประชาชนมีความพึงพอใจตอการไดรับ
การคั ดกรองโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง
ในระดับสูง เพียงรอยละ 59.8 เทานั้น มีความตระหนัก
ในการจั ด การและดู แ ลสุ ขภาพตนเองของประชาชน
และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในหมูบ าน /
ชุ มชนเพื่ อลดเสี่ ยง ลดโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง ในระดั บ
ปานกลางถึงต่ําเปนสวนใหญ ทัง้ นีป้ ระชาชนผูร ับบริการ
มี ความพึงพอใจต อการได รับการคัดกรอง รอยละ 40
อยู ในระดั บต่ําถึ งปานกลางเท านั้ น เพราะวาในการให
บริการดังกลาวยังมีความขาดแคลนในเรื่ องงบประมาณ
วัสดุอปุ กรณ สถานที่ และบุคลากร ทําใหการบริการลาชา
เสี ยเวลาในการรอตรวจ และขาดเจ าหน าที่ อธิ บายขั้ น
ตอนการตรวจ ทําใหขาดความเขาใจ ขัน้ ตอนการใหบริการ
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